
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

   Pembangunan perekenomian nasional suatu negara salah satunya di 

topang oleh lembaga perbankan, karena memiliki fungsi intermediasi dimana 

sebagai perantara antara pemilik modal dengan pengguna dana. Dengan 

kondisi perbankan yang sehat diharapkan mampu memperkuat laju perputaran 

roda perekonomian. 

   Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa bank adalah 

perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, dan aktivitasnya pasti 

berhubungan dengan masalah keuangan. Sedangkan Menurut Undang-Undang 

RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ,perbankan adalah  segala sesuatu 

yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta 

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Abdullah 2003:17). 

   Krisis moneter yang sempat berkepanjangan selama beberapa tahun ini 

telah berubah menjadi krisis ekonomi, yakni terpuruknya kegiatan ekonomi 

karena semakin banyaknya perusahaan yang tutup, perbankan yang dilikuidasi 

dan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang menganggur, mengingatkan 

bahwa betapa besar dampak ekonomi yang akan ditimbulkan apabila terjadi 
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kegagalan usaha perbankan. Untuk itu perlu dilakukan serangkaian analisis 

yang sedemikian  rupa sehingga kemungkinan kesulitan keuangan dan bahkan 

kegagalan usaha perbankan dapat dideteksi sedini mungkin.  

   Kuantitas bank yang banyak menciptakan persaingan yang semakin ketat 

dan kinerja bank yang menjadi rendah karena ketidakmampuan bersaing di 

pasar, sehingga banyak bank yang sebenarnya kurang sehat atau bahkan tidak 

sehat secara financial. Sehat tidaknya suatu perusahaan atau perbankan, dapat 

dilihat dari kinerja keuangan terutama kinerja profitabilitasnya dalam suatu 

perusahaan perbankan tersebut.  

   Tingkat kinerja profitabilitas suatu perusahaan dapat dilihat dan diukur 

melalui laporan keuangan dengan cara menganalisis dan menghitung rasiorasio 

dalam kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan alat yang 

sangat penting untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan posisi 

keuangan perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai sehubungan dengan 

pemilihan strategi perusahaan yang akan diterapkan. Dengan melakukan 

analisis laporan keuangan perusahaan, maka pimpinan perusahaan dapat 

mengetahui keadaan serta perkembangan financial perusahaan dengan hasil-

hasil yang telah dicapai diwaktu lampau dan diwaktu yang sedang berjalan. 

Tingkat profitabilitas ini diukur dengan menggunakan rasio keuangan Return 

On Asset (ROA) karena ROA lebih memfokuskan pada kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi perusahaan secara 

keseluruhan. Selain itu juga, dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, 

Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian ROA dari pada ROE karena 
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Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur 

dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan 

masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat 

profitabilitas perbankan (Dendawijaya, 2001). 

   CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva 

bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada 

bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh 

dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman 

(utang), dan lain-lain. Dengan kata lain, capital adquacy ratio adalah rasio 

kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk 

menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misal kredit 

yang diberikan (Dendawijaya :2005).   

   LDR adalah rasio keuangan perusahaan perbankan yang berhubungan 

dengan aspek likuiditas. LDR adalah suatu pengukuran tradisional yang 

menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang digunakan 

dalam memenuhi permohonan pinjaman (loan requests) nasabahnya. Rasio 

yang tinggi menunjukkan bahwasuatu bank meminjamkan seluruh dananya 

(loan-up) atau realtif tidak likuid (illiquid). Sebaliknya rasio yang rendah 

menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap 

untuk dipinjamkan (Latumaerissa,1999:23). Rasio ini menggambarkan 

kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah 

deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 
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likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini semakin rendah pula kemampuan 

likuiditas bank (Dendawijaya, 2000:118).  

   Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah merupakan salah 

satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. Salah satu fungsi bank 

adalah sebagai lembaga intermediary atau penghubung antara pihak yang 

memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.  

   Selain masalah CAR, LDR, dan NPL yang dialami oleh perbankan di 

Indonesia, masalah yang tidak kalah peliknya adalah tentang efisiensi yang 

berkaitan dengan kegiatan operasional perbankan. Efisiensi operasional 

merupakan masalah yang kompleks dimana setiap perusahan perbankan selalu 

berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik kepada nasabah, namun pada 

saat yang sama bank harus berupaya untuk beroperasi dengan efisien. 

Kompetisi di industri perbankan bagaimanapun juga dapat menurunkan tingkat 

profitabilitas masing-masing bank, dan apabila tingkat profitabilitas ini rendah 

maka akan dapat mengakibatkan bank akan mengalami kerugian yang cukup 

berarti dan ini tentunya dapat mengancam kelangsungan hidup usaha 

perbankan. Indikator efisiensi operasional yang lazim digunakan adalah BOPO 

(rasio biaya operasional dengan pendapatan operasional). BOPO adalah rasio 

perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. 

Semakin besar BOPO maka akan semakin kecil atau menurun kinerja 

keuangan perbankan. Begitu juga sebaliknya, jika BOPO semakin kecil, maka 

dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan suatu perusahaan (perbankan) 

semakin meningkat atau membaik (Selamet Riyadi : 2006). 
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   Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka di lakukan penelitian 

tentang :  “ANALISIS PROFITABILITAS BANK UMUM YG GO PUBLIK 

DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2005-2010” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

   Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat ditentukan 

perumusan masalah sebagai berikut : “ Seberapa besar pengaruh Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Loan Deposit Return (LDR), Non Performing Loan 

(NPL) dan BOPO terhadap profitabilitas yg diukur dengan rasio ROA pada 

bank umum yang go publik di Bursa Efek Indonesia tahun 2005 – 2010 ? ” 

 

C. BATASAN MASALAH 

 1. Dalam pembahasan penelitian ini agar masalah tidak meluas maka di batasi 

variabel yang di gunakan yaitu permodalan di wakili oleh Capital Adequacy 

Ratio (CAR), pada likuiditas diwakili oleh Loan Deposit Ratio (LDR), 

kredit bermasalah di wakili oleh Non Performing Loan (NPL), Ukuran 

Efisiensi diwakili oleh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO), sedangkan Profitabilitas di wakili oleh Return On Assets. 

 2. Bank-bank sampel terbatas pada bank yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dan merupakan bank go publik sebanyak 17 bank dan memiliki 

laporan keuangan lengkap pada akhir Desember 2005 -2010. 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

   Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah  untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Loan Deposit Return (LDR), Non Performing Loan (NPL) dan Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap profitabilitas 

yg diukur dengan rasio ROA pada bank umum yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2005-2010. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

 1. Bagi bank  

    Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak 

manajemen sebagai pertimbangan profitabilitas bank agar tingkat 

profitablitas bank dapat di pertahankan dan ditingkatkan. 

 2. Bagi masyarakat 

    Bagi masyarakat dapat digunakan acuan dalam menilai kinerja 

perbankan yang sehat sebagai tempat berinvestasi yang menguntungkan. 

 3. Bagi pengetahuan umum 

    Diharapkan hasil penelitian dapat memperkaya kepustakaan yang 

nantinya dapat menjadi bahan referensi bagi pembaca dan dapat menjadi 

bahan kajian dalam mengadakan penelitian serupa di masa yang akan 

datang. 

 

 


